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एमा लज़ारसला शिकायला आवडत होत.े ततच्या ज्ञान संपादन
करण्याची भूक होती आणण शिकण्याची उत्कट इच्छा. याच उत्कट
इच्छेमुळे एक ददवस ती स्वातंत्र्याचा आवाज झाली.
पण १८४९ मध्ये, जेव्हा एमाचा जन्म झाला, तवे्हा लोकांचा ववववास
होता की श्स्ियांनी शिकणे ही सन्मानीय गोष्ट नाही आणण जी मुलगी
आपल्या डोक्याचा अधिक उपयोग करत असे, ती आजारी पडत असे. 

सुदैवाने एमाचे वडील असा ववचार करत नसत. ते साखरेचे एक
संपन्न उत्पादक होत.े एमा आणण ततच्या भाऊ-बदहणीना
शिकवण्यासाठी ते शिक्षकांना घरी बोलावत असत.



एमा न्यूयॉकक च्या रहदारी असलेल्या यूतनयन स्क्वायरमध्ये मोठी झाली.  
यामुळे ततला पुस्तकांच्या शिवाय आपल्या आसपासच्या जगातून खूप
काही शिकण्याची संिी शमळाली.
जिी ती मोठी झाली, कववता ततला सगळ्यात जास्त आवडू लागल्या. 
ततला वाटे की कवी िबदांना नवीन अर्क देतात. ती ववचार करे, ततला अिा
प्रकारच्या कववता किी शलहायला शिकू िकेल?

एक ददवस जेव्हा ती लोकवप्रय लेखक राल्फ वाल्डो एमसकनचे पुस्तक वाचत
होती, ततने काही असे िबद वाचले की ते ततच्या मनाला स्पिूकन गेले. िबद
सांगत होते की, “आपल्या अंतमकनाचा आवाज ऐकत ....”

ततने आपल्या अतमकनचा आवाज ऐकला ...  आणण कुठून तरी आतून िबद
आले, आकृती तयार होऊ लागल्या.
एमा शलहू लागली. 



एमाला प्रत्येक दठकाणाहून शलहण्याची पे्ररणा शमळाली. कववता शलहून-

शलहून ततची एक वही भरल्यानंतर दसुरी वही ही भरली. आपल्या शमिाच्या
मतृ्यूनंतर आपल्या दुुःखाच्या बाबत ततने शलहले. शसववल वॉरच्या एका
जनरलच्या वीरतवेर शलहलं. आणण सुंदर यूनानी देवी एफ्रोडाइटचे समुद्रात
प्रकट होण्याववषयी शलहले.

श्जरं् कुठे ती जात असे ततरं् ती आपली वही घेऊन जाई. न्यूपोटक मध्ये
असलेल्या कुटंुबाच्या उन्हाळी घरी सुद्िा ती वही घेऊन गेली.
जेव्हा ततचा भाऊ आणण पाच बदहणी िावत आणण खेळण्यात व्यग्र असत
तवे्हा ती कववता शलही आणण त्या दरुुस्त करत असे.



जेव्हा ती िंभर वषाकपूवीच्या जुन्या शसनेगॉगमध्ये गेली, जे स्पेन आणण
पोतुकगालच्या त्या यहुदींनी बांिले होत.े जे सुरक्षेसाठी आणण
स्वातंत्र्यासाठी अमेररकेत आले होत.े ती आपली वही बरोबर घेऊन
गेली. आपल्या िमाकचा ववववासघात करण्याऐवजी, त्या लोकांनी आपले
घरदार सोडले होत.े कुठं जायचं आणण श्जवंत कसं राहायचं आहे मादहत
नसतांना. त्या लोकांपैकी एक एमाचे पूवकज होत.े

त्या पुरातन प्रार्कना-स्र्ळात कमी प्रकािाच्या जागेवर उभं राहून, एमा
कल्पना करू लागली की त्या लोकांनी काय अनुभव घेतला असेळ.  ततने
आपला आतला आवाज, एक कुजबुज ऐकली. िबद जन्म घेऊ लागले, 

आकार ददसू लागले.

या मंददरात ककती जणांनी प्रार्कना केल्या.
त्या उदास हृदयातून जे सुखापासून होते वंधचत
ते जे झाले तनवाकशसत ितका पूवी
त्या सुंदर िरतीहून जी त्यांची होती जन्मभूमी ! 



एमाची वही कववतांनी भरली होती. पण काय त्या चांगल्या कववता
होत्या? संकोच करत ततने आपल्या वडडलांना वही दाखवली.
मोसेस लज़ारस प्रसन्न झाले – त्यांच्या मुलीत योग्यता होती.  ततला
प्रोत्सादहत करण्यासाठी वडडलांनी एका पुस्तकात ततच्या काही कववता
छापून आणल्या.  त्या पुस्तकाचे नाव होते “कववता आणण अनुवाद” चौदा
आणण सतरा वषाकच्या वयात एमा लज़ारस द्वारे शलहलेले. हे पुस्तक
त्यांनी त्यांच्या शमिांमध्ये आणण सबंधितांना वाटले.  

पररवारला या गोष्टीचा गवक होता की त्यांची एमा एक कवी होती.
एका प्रकािनाचे संपादक याबाबत सहमत होत.े पुढच्या वषी त्या
प्रकािकाने सवक लोकांसाठी त्या पुस्तकाचे प्रकािन केले. एमाच्या
लेखणीतून कववता बाहेर येऊ लागल्या. 



दहवाळ्यातील एका संध्याकाळी, एमा आईवडीलंबरोबर जवेणासाठी बाहेर
गेली. ततरं् ततचे वडील जेवणासाठी आलेल्या पांढऱ्या केसांच्या एका
व्यक्तीकडे गेले आणण त्यांच्यािी पररचय करून ददला. “एमा, हे आहेत
शमस्टर राल्फ वाल्डो एमसकन.”

प्रशसद्ि लेखक जयांच्या पुस्तकातूनच ततने आपल्या अंतमकनाचा आवाज
ऐकण्याचे ती शिकली होती. ततने अशभवादन केले आणण लवकरच एम
त्यांच्यािी मोकळेपणाने बोलू लागली, ते ततचं बोलणं मोठ्या आवडीने
ऐकत होत.े खरंतर ती फक्त १९ वषाकची मुलगी होती. ततने त्यांना
सांधगतले की ततचे कववतचेे पुस्तक छापलं आहे.

“मला ते वाचायला आवडले,” ते म्हणाले.



एमाने आपल्या पुस्तकाची एक प्रतत शमस्टर एमसकनला पाठवली.
दोन आठवड्यानंतर ततला त्याचे उत्तर शमळाले.

वप्रय शमस लज़ारस,

शमस्टर वाडकच्या घरी आपल्या झालेल्या गपपांची आठवण
माझ्यासाठी सुखद आहेत. तुझे पुस्तक आणण पि वाचून
तुझ्याबाबत झालेल्या माझ्या िारणा अधिक पक्क्या झाल्या
आहेत.

एमा प्रसन्न झाली. शमस्टर एमसकनला ततच्या कववता चांगल्या
वाटल्या. की ही फक्त त्यांची उदारता होती?
त्यांनी एकही आलोचनात्मक गोष्ट सांधगतली नाही. एमाला वाटत
होते की त्यांनी आपले स्पष्ट मत द्यावे आणण ततच्या
कववतांमिील कमतरता ततला सांगाव्यात. ततने पिात शलहले.

मला खूप प्रसन्न वाटले असते जर तुम्ही माझ्या काही कववतांव र
खुणा केल्या असत्या, जया तुम्हांला आवडल्या नाहीत. कारण मी
माझ्या कववतते सुिारणा करू इश्च्छत.े.. श्जतकं माझ्यासाठी
करणं िक्य आहे.

ती परत प्रततक्षा करू लागली.  शमस्टर एमसकन ततला शिकवू
िकतील का?  त्यांच्या पुढच्या पिात ततला तचे उत्तर शमळाले
जयाची ततला प्रततक्षा केली होती.
मला तुझे अध्यापक व्हायला आवडले. तुला सवक सिात उपश्स्र्त
राहावे लागेल. खूप पुस्तके वाचावी लागतील आणण खूप शलहावं
लागेल.

एमाच्या आनंदाला सीमा रादहली नाही.
श्जतकी पुस्तकें शमस्टर एमसकनने ततला वाचायला सांधगतली ती सगळी ततने
वाचली. त्यांच्या सूचना लक्षात ठेवून समजून घेवून ती आपल्या रचना परत
परत शलहू लागली. आणण िबदांमध्ये काटछाट करू लागली. एक कववता अजून
एका माशसकात प्रकाशित झाली आणण मग दसुरी अजून एका माशसकात. ततचे
एक पुस्तक प्रकाशित झाले आणण मग ततसरे.. शमस्टर एमसकनची युवा लेणखका
मोठी झाली होती आणण प्रशसद्िी शमळवत होती.



कववताबरोबरच एमाने लेख शलहले. पुस्तकांची समीक्षा सुद्िा केली. ती
म्युणझयममध्ये आयोश्जत कायकक्रमांत जात असे. नाटक बघ,े संगीत
समारंभांना जाई. एका शमिाला ततने पिात शलहले, “मला मादहत नाही
किी माझ्यात लोक, पुस्तके, कला, संगीत याबद्दल एवढी रुची तनमाकण
झाली...  प्रत्येक गोष्ट श्जचा आनंद घेऊ िकतो.”
देिातल्या सगळ्यात लोकवप्रय माशसकामध्ये सेंचुरी मध्ये ततच्या

कववता सतत प्रकाशित होऊ लागल्या. त्या माशसकाचे संपादक आणण
त्यांची पत्नी ततचे सगळ्यात वप्रय शमि होत.े त्यांनी ततची भेट एक
राजनेता, ववशलयम एवर्टकस, बरोबर घालून ददली. जयांनी ततला एका
ववरोि सभेत येण्याचे आमंिण ददले. या ववरोि सभेने एमाचे जीवनच
बदलून टाकले. आता ततच्या कववतांना एक नवीन उद्देि ददसू
लागला.



एका संध्याकाळी एमाने एका हॉलमध्ये प्रवेि केला. ततरं् खूप लोक
होते आणण सगळे वेगवेगळ्या भाषा बोलत होत.े वातावरणात तणाव
होता.
ववशलयम एवर्टकस स्टेजवर आले. त्यांनी घोषणा केली की रुस मध्ये
यहुदीच्या बरोबर भयंकर दहसंा झाली आहे. त्यांनी सांधगतलं की या
सामुदहक हत्याकांडात अनेक िहरांमध्ये यहुदी पुरुष, मदहला आणण
मुलांना मारून टाकले. त्यांची घरं जाळून टाकली. आणण त्यांची संपत्ती
लुटली. हे ऐकून एमाला खूप िक्का बसला. ती हे समजून चुकली की
यहुदीची दहसंा आणण त्यांच्या प्रती घणृा होऊन युग उलटले. आता
ततला असं वाटलं की आपल्या लोकांचे रक्षण करण्यासाठी उभं रादहला
पादहजे.. 
या हत्याकांडाच्या ववरोिात ततने वतकमानपिात शलहायला लागली.



मग या दहसेंचे शिकार झालेल्या लोकांना ती भेटायला गेली. रुसचे हे
यहूदी िरण येण्यासाठी न्यूयॉकक ला येत होत.े ततने िेकडो भुकेल्या
आणण भयभीत िरणार्ी लोकांना पदहले, जे वाडक द्वीप मध्ये
ठसाठस भरले होत.े ततरं् वपण्याचे पाणी नव्हत.े त्यांना कच्ची पोळी
आणण ककड्यांनी भरलेले सूप ददलं जात असे. मुलं धचखलात खेळत
होती. राग येऊन एमाने ही भयानक श्स्र्ती जगासमोर येण्यासाठी
वतकमानपिात लेख शलहले.



त्या लोकांसाठी ती खाणं आणण कपडे घेऊन आली. इंश्ग्लि शिकवण्यासाठी
ततने वगक चालवले. िरणार्ीना मदत करण्यासाठी लोकांना पे्रररत केलं.  
सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटली. िरणार्ीना काही कौिल्य शिकवण्यासाठी
िाळा उघडल्या.
पण सगळ्या लोकांनी िरणार्ींचे स्वागत केले नाही. काही लोक वाढणारे
गुन्हे, आजार यासाठी त्यांना दोषी मानत होत,े िरणार्ींना रोखण्यासाठी
कायदा करण्याची मागणी लोकांनी केली. लोकांचे ववचार बदलण्यासाठी
एमाने खूप प्रयत्न केले.

आता ततची लेखणी अन्यायाच्या ववरोिात रोष, आपल्या परंपरा आणण
संस्कृती बाबत गवक आणण नवीन समाजात आिा तनमाकण करत होती. 
मोठ्या वेगाने ती नवीन कववता,नाटक आणण लेख शलदहत होती.
“ जो पयतं सगळे स्वतंि नाहीत, कोणीही स्वतंि नाही.”



एमाने ठरवलं की ती इंग्लडला जाऊन तरे्ील यहुदी नेत्यांना भेटून
यहुदींच्या श्स्र्ती ववषयी चचाक करून येईल. लहानपणापासून ततने
इंग्लड, फ्रान्स आणण इटली या जागा बघण्याचे स्वपन पदहले होत.े जया
बाबतीत ततने पुस्तकात वाचलं होत.ं आपली बहीण जोसकफन बरोबर ती
युरोप प्रवासाला तनघाली. दोघी इंग्लड आणण इटलीमिल्या अनेक
जागांवर कफरल्या. जया लोकांना भेटली आणण जया जागा बतघतल्या
त्याबद्दल ततने पिाद्वारे आपल्या घरच्यांना कळवले.

परत येतांना एमाचे जहाज़ न्यूयॉकक बंदरावर आले. ती त्याच रस्त्याने
परत येत होती, जया रस्त्याने यहूदी िरणार्ी आपलं सगळं सामान
घेऊन आले होत.े त्यांचे भववष्य अतनश्वचत होते आणण त्यांना आपल्या
नव्या देिाची भाषा पण येत नव्हती. ती ककती भाग्यवान होती की ततचं
स्वागत करण्यासाठी नातवेाईक आणण शमि आले होत.े जयांना ती
आपल्या ववदेि यािेचे रोचक अनुभव सांगायला आतुर होती. ततला
वाटलं की हे महत्वपूणक आहे, ततचा देि समानतचेा आदिक मानत, िास
ददलेल्या लोकांना आिार देत आहे.



पिांचा गठ्ठा एमाची वाट बघत होता. एक पि शमस्टर एवर्टकस यांचे होत.े 

त्यांनी शलहलं होतं की फ्रान्सच्या वविाल मूतीचे नाव शलबटी होत,े ती
यूनाइटेड स्टेर्टसला पाठवली होती. पण ही मूती बसवण्यासाठी
पेडस्टलची गरज होती. त्यासाठी एक पेडस्टल फंड कमेटी तयार केली
गेली. पैसे गोळा करण्यासाठी कशमटी शललाव करणार होती. तू या मूतीवर
एखादी कववता शलहून दान करू िकिील का?
“मला खंत वाटते की मी याप्रकारचे काही शलहू िकत नाही,” ततने उत्तर
ददले. “कववता ह्रदयातून यायला हवी.”
एवर्टकस तनराि झाले नाही. त्यांनी कमेटीचे एक सदस्य, कॉन्स्टेंस कैरी
हैररसन, यांना ततच्याकडे पाठवलं. हैररसनने एमाला ववनंती केली.
एमा म्हणाली, “अिी शलहलेली कववता तनजीव होईल.”

हैररसन यांनी ज़ोर ददला, “ववचार कर ही मूती त्याच बंदरात पेडस्टलवर
उभी राहून आपल्या मिालीने तुझ्या रूसी िरणार्ींना प्रकाि दाखवत
आहे.”

एमाने उसासा टाकत म्हटले, “शललाव पुढच्या आठवड्यात आहे, मी इच्छा
असूनही एवढ्या लवकर कववता शलहू िकत नाही.”



पण हैररसनच्या गपपांनी ती उते्तश्जत झाली. ततने कल्पना केली की
िरणार्ी न्यूयॉकक बंदरावर प्रर्मच उतरत आहेत आणण त्यांची दृष्टी
त्या मूतीवर पडली, श्जचे नाव शलबटी आहे. वतकमानपिांनी त्या मूतीची
तुलना प्रशसद्ि यूनानी मूती, कॉलॉससिी केली होती, जो एक पुरुष
होता, ििुओं को भयभीत करने वाली, मूततक र्ी. शलबटी भी वविाल
और िश्क्तिाली होता, पण कॉलॉसस पेक्षा दह मूती मिाल घेवून त्या
लोकांचा मागक प्रकाशित करतांना ददसत होती, जे प्रर्मच येत होत.े

एमा शलहायला बसली. िबद उमलू लागले. ततने िीषकक शलहले, ‘नवा
कॉलॉसस’

मग ती आपल्या अंतमकनाचा आवाज ऐकू लागली. िबद उमलू लागले, 

आकार मनाच्या पटलावर ददसू लागले.

ततने शलहलं:
त्या वविाल यूनानी देवाच्या समान नाही
िरतीला श्जंकण्यासाठी पसरले आहेत जयाचे बाहू
आमच्या या समुद्री तटावर उभी आहे
िश्क्तिाली मदहला पकडून हातात एक मिाल
जयात बंददस्त आहेत ववजा, श्जचे नाव
एमा र्ांबली, ततच्यासाठी कोणतं नाव योग्य होईल?



एमाने त्या िरणार्ींच्या बाबत ववचार केला, जयांना ती वाडक द्वीप वर भेटली
होती. त्यांनी ककती कष्ट आणण दुुःख झलेले होत.े त्यांना आश्रय आणण
सांत्वनाची गरज होती. जर मूतीचे नाव पादहजे असेल तर ते नाव असेल .....

तनवाकशसतांची आई. ततची मिाल करते
मागक प्रकाशित ततचे कोमल डोळे बघत आहेत
दोन नगरांना जोडणारे बंदर
जर दह मूती जगाला काही सांगत असेल तर काय सांगेल? एमाने आपल्या
मनाचे ऐकले. ततने शलहले:

“प्राचीन देि आपल्या वैभविाली लोकांना त ठेवेल आपल्याजवळ “ ततचे मूक
ओठ म्हणत आहेत, “मला द्या तुमचे गरीब असाह्य, जे तडपत आहेत
स्वातंत्र्या साठी
तुमच्या िरतीवर जे आहेत व्यर्क आणण तनबकल ,बेघर लोकांना पाठवा
माझ्याकडे
या सोनेरी गेटवर मी करत आहे प्रतीक्षा घेऊन हातात ही मिाल.”

एमाने आपली लेखणी ठेवली. ततने कववता शलहली. िरणार्ीसाठी ततच्या
मनात जया आिा आणण स्वपनं होती ती ततने त्या कववतते शलहल्या होत्या. 
कदाधचत याने कोणाचे कल्याण होईल.



३ डडसेंबर १८८३ला जो शललाव झाला त्यात फक्त एकच कववता वाचली
गेली आणण ती होती नवा कॉलॉसस. कवी जेम्स रुस्सेल लोवेलने एमाला
शलहले, “ मला तुझी कववता आवडली. मूती पेक्षा अधिक तुझी कववता
चांगली आहे...तुझ्या कववतनेे ततला एक उद्देि ददला, कारण पेडस्टल
सारखे यालाही उद्देिाची आववयकता होती..”
एमाला या कववतचेे महत्व किी वाटले नाही. १८८७ मध्ये ततचा मतृ्यू
झाला. १९०३ मध्ये ही कववता एका फलकावर शलहून मूतीच्या
पेडस्टलवर लावला गेला.
काळ गेल्यानंतर मूती आणण कववतचेा सबंि कायमचा झाला. मूती
आताही िरणार्ींना आिेचा प्रकाि दाखवत आहे.

एमाच्या मतृ्यूनंतर जगभरच्या लोकांनी िोक संदेि पाठवले होत.े


